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 שלום רב,

 
מכין פרסום המנתח את פעילויותיהם של בנקים  Human Rights Watchארגון 

העקרונות המנחים של האו"ם  ה שלעדשהישראליים בהתנחלויות בגדה המערבית, דרך 

בנוגע מידע  להעביר לנובדבר עסקים וזכויות האדם. אני פונה אליך כדי להזמין אותך 

. הדו"ח שלנו אותןהמסגרת המשפטית המנחה  מהי להבנתךה ולהסביר פעילויות כאלל

 בפברואר. 26-רלוונטי שתספק לנו עד לכל מידע ישקף 

 
הוא ארגון עצמאי, לא ממשלתי, המנטר את מצב  Human Rights Watchארגון 

זכויות האדם בכתשעים ארצות ברחבי העולם ומדווח על כך. הצוותים שלנו בנושא ישראל 

ופלסטין חוקרים הפרות של זכויות האדם בידי ישראל, הרשות הפלסטינית וחמאס, 

 ומדווחים עליהן. 
 

", כיבוש בע"מותרתו "דו"ח שכ Human Rights Watchבחודש ינואר פרסם ארגון 

המנתח את הפעילות העסקית בהתנחלויות ישראליות הממוקמות בגדה המערבית הכבושה, 

דרך העדשה של העקרונות המנחים של האו"ם בדבר עסקים וזכויות האדם. מחקרנו מראה 

, הפעילות העסקית בהתנחלויות סיוע להן והרחבה שלהן ,ויותבהתנחל כי באמצעות תמיכה

הישראליות תורמת מעצם טבעה להפרות חמורות של זכויות האדם ושל המשפט 

, אנו ממליצים כי אלהההומניטארי הבינלאומי ואף מפיקה רווח מהפרות אלה. מסיבות 

 עסקים יחדלו מכל פעילות הקשורה להתנחלויות.

 
בנקים ישראליים תורמים להפרות של זכויות האדם ושל מד כי מלהמחקר הנוכחי שלנו 

של  לשימורןהמשפט ההומניטארי הבינלאומי בכך שהם מספקים שירותים המסייעים 

מימון פרויקטים של בנייה, ההתנחלויות ולהרחבתן. שירותים אלה כוללים בין היתר 

הענקת משכנתאות לבניית בתים בהתנחלויות, הפעלת סניפי בנק בתוך התנחלויות ומתן 

 לרשויות מקומיות של התנחלויות. פיננסייםהלוואות ושירותים 

 
בנוגע לדיווח שפרסמו  Danwatchלספק לחברת  בחנתי עותק של התגובה שהואלת

במסגרת  ,אבקש ךברשות. ישראליות בהתנחלויותבאחרונה בנושא הפעילות הבנקאית 

 Danwatchכמה מהשאלות שלי, כי תבהיר ותרחיב את התשובות שהענקת לארגון 

 את המסגרת המשפטית המקומית. רואה לדרך שבה האיגוד באשר 
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ואם כן,  האו"ם בדבר עסקים וזכויות האדם? האם איגוד הבנקים בישראל מכיר את העקרונות המנחים של .1

 , נקט האיגוד כדי ליישם אותם או כדי לעודד את חבריו ליישמם?יש כאלהאילו צעדים, אם 
אנא כן, מדיניות כתובה כלשהי בנוגע לעמידה בסטנדרטים של זכויות האדם? אם האם יש לאיגוד או לחבריו  .2

 .מדיניות זו שלח לנו עותקים של
קביעת מדיניות בבנק, לפיה שירותי כי " )בתרגום חופשי מהאנגלית( ציינת Danwatchלארגון  ךבמכתב .3

של בנייה או מתן  פרויקטיםבנקאות או אשראי לא יסופקו בהקשר של פעילות כגון הענקת משכנתאות, מימון 

פי חוק". -ה עלעל רקע לאום, גזע, קבוצה דתית או השקפה, האסוראשראי, ביהודה ושומרון, תהווה אפליה 

מסוים ייחשב לאפליה המבוססת על לאום, גזע,  במיקוםהאם תוכל להסביר מדוע סירוב לספק שירותים 

קבוצה דתית או השקפה? אני שואלת, כיוון שנראה שמדיניות כזו תהיה קשורה למיקום שבו מוענקים 

 הם מסופקים.  השירותים, ולא לזהותו הדתית, הלאומית, הגזעית או הפוליטית של האדם שלו
בכל הנוגע  "חוק איסור הפליה"האם מי מהחברים באיגוד היה מעורב אי פעם בהתדיינות משפטית מתוקף  .4

 לסירוב לספק שירותים בהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית?
סבול האם בנק שיימנע מפתיחת סניף באזור גיאוגרפי מסוים ו/או יסגור סניף באזור גיאוגרפי מסוים צפוי ל .5

 החל בנושא זה. הדין מהו? אם כן, אנא ציין התנהלות זומהשלכות משפטיות של 
המכר )דירות(, )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, חוק "להתייחסת  Danwatchבמכתבך לארגון  .6

האם חוק בנייה.  פרויקט", המחייב קבלנים לקבל ערבויות מבנק כתנאי להוצאתו לפועל של 1974-תשל"ה

 ובה כל שהיא על בנק ספציפי לספק ערבויות כאלה לפרויקט מסוים?זה מטיל ח

, כמו כן, כדי שנוכל לתת לה ביטוי בפרסום שלנו. 2017בפברואר  26-אנא שלח את תגובתך בכתב עד ל

-היפרלנו, וניתן להן ביטוי בפרסום הצפוי, לרבות  להעבירשתרצה  הערה או תגובה נוספתנודה לך כמובן על 

 ך במלואה. קישור לתגובת

 

 אני מודה לך מראש על שיתוף הפעולה. 

 

 בברכה,

 

 שרי בשי,עו"ד 

  מנהלת סנגור בישראל

  Human Rights Watchארגון 
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